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Más ez a válság! 
 
2007 szeptemberében - egy franciaországi pénzintézet fizetésképtelensége okán - 
láthattuk az akkor még be nem azonosított válság HOV��MHOHit. 2008 nyarán aztán 
felgyorsultak az események, a Lehman Brothers�FV�GEHMXWiViYDO�UREEDQW�D�ERPED��
nyomában csodálkozás, fejetlenség, és sajnos egy mára mindenki által rossznak 
mondott döntés.�$]�HOV��KHO\pQYDOy�UHDNFLy�FVDN�H]XWiQ�N|YHWNH]HWW�D]�AIG 
megmentésével (az USA kormánya bevásárolta magát a cégbe, azaz államosította). 
És ma már tudjuk, hogy YLOiJYiOViJ�YDQ��EHOiWKDWDWODQ�LG�WDUWDPPDO�pV�PpJ�DQQiO�LV�
kHYpVEp�HO�UHOiWKDWy�következményekkel. $�QDSLP�PLQGHQHN�HO�WW�YiOViJNH]HOpVUH�
koncentráló eseményeken némileg felülemelkedve azonban számos megállapítást 
tehetünk, olyanokat is, amelyek segíthetnek a folyamatok megértésében és talán a 
PDMGDQL�~M�YLOiJJD]GDViJ�VWUXNW~UD�NLDODNXOiViQDN�HO�UHOiWiViEDQ�LV�� 
 
Globális vagy globalizációs válság 
 
Napjainkban mindenki, beleértve neves közgazdászokat, szociológusokat, globális 
válságról beszél (Losoncz Miklóst, ÉS, 2008. október 17., Tamás Pál ou, 2008. 
október 22). $�V]DNPDL�PHJQ\LOYiQXOiVRN�PiVLN�YLVV]DWpU��HOHPH��KRJ\�D�PRVWDQL�
válságot mindenki YLVV]DWpU�HQ�az 1929-33-as válsághoz hasonlítja, mintegy 
HO�UHYHWtWYH�D�KRVszú és mély folyamatot, s a beláthatatlan következményeket. 
A fenti megközelítések azonban N�OV�GOHJHV�MHJ\HNHQ�DODSXOQDN��pV�IpOUHYH]HW�N��A 
„globálLV´�YLOiJPpUHW&W�MHOHQW��s ez már az 1929-33-DV�YiOViJUD�LV�MHOOHP]��YROW, mint 
DNiU�D]�HO�WWH�OH]DMORWW�,� világháború, vagy akár a gótika. Minden országot érintett, 
még a gyarmatbirodalmakat is az anyaországaik gazdaságának lerombolódása 
révén. Ma a globalitás, 80 évYHO�NpV�EE�nem fontos jegy. A mai válság más: nem 
„globális”, hanem „globalizációs”.  
 
Mi a különb ség, mik a különb ségek? 
 
Az elmúlt három-négy évtizedben D�YLOiJJD]GDViJ�MHOHQW�V�PpUWpNEHQ�iWDODNXOW��$z 
új folyamatok hajtóereje az infokommunikációs technológia megjelenése és 
elterjedése volt. Ez két iparágat jelent, amely eredetileg külön – külön jelent meg. Az 
informatika (számítástechnika) önálló iparágként gyors növekedéssel hamarosan a 
W�]VGpN�V]WiUMD�OHWW��PHUW�W~O�D]�LQIRUPDWLNDL�YiOODODWRNRQ��D]�LV�NLGHU�OW��KRJ\�PLQGHQ�
más ágazatban is nélkülözhetetlen eszközként segítik a vállalakozások folyamatait.  
A telekommunikáció (távközlés) a mobiltelefon megjelenésével új HU�UH�NDSYD�iOOW�
HJ\�~MDEE�Q|YHNHGpVL�SiO\iUD��(]W�N|YHW�HQ�PiU�FVDN�QpKiQ\�pY�NHOOHWW��V�D�NHWW��
egyesülve hozta létre az infokommunikációt��DPHO\QHN�HOV��PHJMHOHQpVH�D�w@p volt, 
s amellyel az informatikai szolgáltatások�HOpUpVH�YiOW�OHKHW�Yp�távközlési 
szolgáltatások, azaz a telefonkészüléken keresztül. És a skype sem újdonság már… 
 
Az infokommunikációs technológia - információs technológia (IT), információs-
kommunikációs technológia (ICT) – eredményeképpen létrejött egy új társadalom, 
amelyet gyakran a TIME�EHW&V]yYDO�tUXQN�OH��Hz a távközlés (telecommunication) – 
informatika (informatics) – média (media) – szórakoztatás (entertainment) angol 
szavakból született meg. $]�HOV��NHWW��D�PXQND�YLOiJiQDN��D�PiVRGLN�NHWW��D�



V]DEDGLG��HOW|OWpVpQHN�YiOW�PHJKDWiUR]y�V]HUHSO�MpYp��0LQGD]RQiOWDO�D]�HOV��NHWW��
WHUPpV]HWHVHQ�D�V]DEDGLG�EHQ�LV�QDJ\RQ�IRQWRV�ÄWHFKQROyJLDNpQW´�MHOHQ van.  
 
Az új�WHFKQROyJLD�HOWHUMHGpVH�WHWWH�OHKHW�Yp�D]W�LV��KRJ\�Dz GDP-Q�EHO�O�HO�UHXJURWW�D�
szolgáltatás��YLVV]DV]RUXOW�D�KDJ\RPiQ\RV�LSDU��V�MHOHQW�V�PpUWpNEHQ�OHFV|NNHQW�D�
PH]�JD]GDViJ�V]HUHSH�LV��7HUPpV]HWHV��KRJ\�H]�D�QHP]HWJD]GDViJRN�V]LQWMpQ�
újrastrukturálta a vállalkozásokat, sok olyan új szolgáltatás született, amelynek alapja 
az új technológia, s amelyek révén az emberek mindennapi élete is teljes mértékben 
átalakult.  
 
1pKiQ\�pYYHO�H]HO�WW�YROW�HJ\�NLVHEE�PHJUi]NyGWDWiV��DPLNRU�D�W~OpUWpNHOW�,7�SDStURN�
W�]VGHL�OXILMD�GXUUDQW�NL��iP�H]�HJ\�J\RUV�pV�IXW�NUt]LV�Hgy influenzajárványnál nem 
okozott nagyobb megrázkódtatást -�EiU�VRNDN�V]iPiUD�H]�LV�MHOHQW�V�YHV]WHVpJHNHW�
okozott.  A mostani válság azonban méreténél, mélységénél fogva nem 
összehasonlítható ezzel, s tanácsosabb nem keresni betegséggel leírható 
hasonlatokat. 
 
Mindez a globalizáció lényege, alapja. S mint lejjebb látni fogjuk, ugyanezek az 
WpQ\H]�N�MiWV]RWWDN�GRPLQiQV�V]HUHSHW�D�PRVWDQL�YiOViJ�NLDODNXOiViEDQ��V�H]pUW�QHP�
HOHJHQG��D�PRVW�NLDODNXOW�KHO\]HWHW�világválságként (globális válságként) kezelnünk, 
hanem a mélyebb folyamatokat is figyelembe véve kell azt HOV��globalizációs 
válságként értelmeznünk.   
 
Vannak egyéb különb ségek is  
 
Fontos különbségnek kell tekintenünk, hogy a mostani zavarokat nem az ipar, hanem 
a szolgáltatások egyike, a bankszektor generálta. (]�D]pUW�LV�PHJOHS���pV�PLQGHQNLW�
IHONpV]�OHWOHQ�O�pULQW��HVHPpQ\��PHUW�pSS�D�SpQ]�J\L�V]HNWRU��D�QHP]HWL�pV�
kereskedelmi bankok, a biztosítók, a nagy (és kisebb) tanácsadók cégek jelentették a 
JD]GDViJ�P&N|GpVpQHN�EL]WRQViJiW��(J\-egy ország gazdasági bajai (pl. Argentína) 
lokális ügynek tetszettek, s senki nem hitte, hogy épp a lefejlettebb 
EDQNUHQGV]HUHNNHO�UHQGHONH]��RUV]iJRN�SpQ]�J\L�YiOODONR]iVDL�UREEDQWDQDN�NL�
YLOiJPpUHW&�YiOViJRW��+RJ\�LV�W|UWpQKHWHWW�H]"�(UUH�D�NpUGpVUH�LV�YiODV]W�NDSXQN� egy 
másik��D]�HO�]�QpO�LV�VRNNDO�PHJOHS�EE�N�O|QEVpJ következtében.  
 
Ez pedig az, hogy amíg a korábbi világválság túltermelés nyomán alakult ki, addig ez 
a mostani mesterséges túlkínálatból következett be.  Hogy lehetséges ez? A bankok 
az informatika jóvROWiEyO�HJ\V]HU&HQ�SpQ]W�ERFViWRWWDN�NL� (Ezt az állampolgárok 
esetében pénzhamísításnak nevezik: a pénzhamisítás azért E�QWHWHQG��FVHOHNPpQ\��
mert egy bizonyos mennyiség kibocsátása veszélybe sodorhatja a 
nemzetgazdaságot.) Ezért kizárólag a jegybankok joga pénzt a gazdaságba engedni, 
s a magas kockázat okán HQQHN�PHJIHOHO�HQ�QDJ\RQ�LV�JRQGRVDN�H�WpUHQ. (Ha nem, 
akkor tudatosan nem azok.) És valójában az, ami a bankszektorban történt: átvitt 
értelemben ez pénzhamisítás volt, vagy nevezzük „virtuális pénzhamisításnak”. S ez 
is az új technológia révén vált lehetségessé. 
 
Szintén nem elhanyagolható az a különbség sem, ami a válságkezelésben látható. 
Új elem, hogy a válság megoldásában az államok fontos szerepet vállalnak, a  
kapitalizmus jelenkori felfogásától teljesen idegen módon. A piac szabadsága, az 
állam tartózkodó távolságtartása helyébe aktív szerepet vállalva egyfajta 



„államkapitalizmus” születik, igaz a válságkezelés okán. Sajátja, hogy az 
állampolgárokért�YDOy�IHOHO�VVpJHW�D�NRUiEELQiO�IRNR]RWWDEE�Pprtékben vállalja fel, 
nem bízva azt a polgárok, üzleti vállalkozások piaci tevékenységére. A válság 
nyomán az állam újra „QpSV]HU&Yp” vált.  
 
8J\DQH]W�D�PHJOHS��IRUGXODWRW�WDSDV]WDOMXN�D�nemzetközi szintéren is. A politikai és 
gazdasági élet nemzetközi ellenlábasai is összefognak, egymással több téren is 
szemben álló országok nyújtanak egymásnak segítséget, világgazdasági 
versenytársak egyeztetik lépéseiket, mert tudják, hogy ebb�O�D�YiOViJEyO�csak együtt 
képesek kilábalni.  
 
Okok?  
 
Be kell látni, hogy egyes – talán politikai alapú -�PHJQ\LOYiQXOiVRNWyO�HOWpU�HQ�nem 
immorális „pénzügyérekre”, hanem az új technológia kezelésének, alkalmazásának 
hiányosságaira, a tapasztalatlanságra kell visszavezetnünk az okokat: HJ\V]HU&HQ�
nem tudtuk - tudjuk kezelni azt. Ahogy a gyerekkel kapcsolatban tudjuk, hogy „kés –
villa – olló, nem gyerek kezébe való´��~J\�D�V]iPtWiVWHFKQLND�KDV]QiODWD�FVDN�D�NHOO��
ÄP&V]DNL´�LVPHUHWHNNHO�SiURVXO��+D�D]�DWRPERPED�RO\DQRN�NH]pEH�NHU�O��DNLN�QHP�
látják át annak lehetséges hatásait… 
 
De ne kerüljünk meg egy másik, emberi aspektust sem. Nem vitás, hogy az elmúlt 
évtizedekben a versenyszellem, az individualitás nagyon kiélezetten jelent meg a 
JD]GDViJ�PLQGHQ�V]LQWMpQ��D�YLOiJSLDFL�YHUVHQ\W�O�D�ORNiOLV��KHO\L�NLV-középvállalkozók 
piaci küzdelméig. S a verseny sokszor eldurvult. Az auditáló cégek jelentései, nagy 
nemzetközi vállalkozások csalásai, a kreatív N|Q\YHO�N, a korrupció kicsiben és 
nagyban - nem csak hazai jelenség.  
Ez a gazdasági felfogás (filozófia? pszichológia?) párosítva a kiszámíthatatlan 
számítástechnikával együtt hozta létre azt, amit ma globalizációs válságnak hívunk. 
 
Mi várható? 
 
Ez indokolt, de nehéz, ma még szinte megválaszolhatatlan kérdés. Ennek ellenére 
akkor járunk el helyesen, ha már ma sok kérdés felteszünk. Minél hamarabb vannak 
kérdések, annál hamarabb lesznek válaszok is.   
 
Ma már biztosan látható, hogy az állam szerepe alapjaiban megváltozik. A fejlett 
országokban az állam mindig a gazdaság szolgálóleányaként igyekezett segíteni 
DQQDN�V]HUHSO�LW� Ez logikusan következik abból a felfogásból, hogy az 
állampolgárnak a piacon magának kell megteremtenie életfeltételeit. Ez még nem 
„liberális” felfogás, hanem a kapitalizmus WHUPpV]HWpE�O�- verseny, individualizmus - 
fakad.  E válság nyomán az állam új szerepbe kerül. E szerep objektív alapja a 
privatizált pénzügyi társaságok�HUHMpE�O�N|YHWNH]LN, szubjektív feltétele pedig a 
piacba vetett bizalom megrendülése lesz. Ennek következményeit nehéz belátni, de 
komoly kérdéssé válhat, nem kevés feszültséget is gerjesztve a versenyszféra 
hatékonysági�W|UHNYpVHL�pV�D]�iOODPL�V]HNWRU�EL]WRQViJUD�W|UHNY���NRFNi]DWNHU�O��
bürokratikus döntési mechanizmusa, amihez most már hiteles érvvé válik a 
gondosság.  0iVUpV]W�WDOiQ�H]�DG�DUUD�LV�PDMG�OHKHW�VpJHW��KRJ\�RO\DQ��WDOiQ�
nemzetközi szinW&�állami szabályozás is kialakulhasson, amely gátat szabhat az IT 
iOWDO�PHJWHUHPW�G|WW�YLUWXiOLV�OHKHW�VpJHNNHO�W|UWpQ��YLVV]DpOpVHNQHN� 



 
Fontos kérdés az is, hogy a nemzet és világgazdasági struktúrák hogyan és mivé 
alakulnak át? Nagyobb teret kapnak-e olyan ágazatok, mint a problémás 
energiaszektor és agrárágazatok, az egyre fontosabbá váló környezetvédelem? Ha 
az állam nagyobb mértékben van jelen, ezek a területek épp a hatékonysági 
problémáik okán kaphatnak nagyobb súlyt.  
 
Miközben kialakult a globalizáció, a világgazdaság irányítása még mindig 
nemzetállamok�YH]HW�LQHN�EHIRO\iVD�DODWW�iOO��A világgazdaság legfontosabb 
V]HUHSO�L�D�G8 csúcson szoktak találkozni. A világgazdasági válság nyomán 
YiUKDWyDQ�H�Q\ROF�V]HUHSO��KHO\]HWH�QHP�YiOWR]LN��GH�IHOWHKHW� kérdés az is, hogy mi 
lesz az integrálódni alig, vagy csak nagyon lassan képes Európával? S milyen 
szerephez juthat a nagyok asztalnál Kína, Brazília vagy India? A válság eddigi 
folyamáén pillanatok alatt egy asztalhoz ültek a világ legbefolyásosabb országainak 
YH]HW�L��'H�folytatódik-H�PDMG�D]�HJ\�WWP&N|GpV, s milyen formában, milyen 
mélységben?  EQQHN�LV�MHOHQW�V�N|YHWNH]PpQ\HL�OHKHWQHN�� 
 
Sok fontos kérdést feltehetünk még fel: változik-e valamit a társadalmi 
berendezkedés? Társaságok, egyének, szervezettebb formában kaphatnak nagyobb 
V]HUHSHW�D�PHJQ|YHNHG��WiUVDGDOPL�IHOHO�VVpJYiOODOiV során. A társadalmi 
V]HUYH]HWHN�D]�HOOHQ�U]pVEHQ��D�WiUVDViJRN�pV�D]�HJ\pQHN�SHGLJ�D�IHQQWDUWKDWy�
IHMO�GpV�HO�VHJtWpVpEHQ�YiOODOKDWQDN�QDJ\REE�V]HUHSHW (good corporate governance, 
corporate social responsibility).�6RNDW�YiOWR]KDWQDN�D�WXGDWRVViJ��IHOHO�VVpJ�
irányában a fogyasztók is, új helyzet alakulhat ki a fogyasztási szokásokban. 
 
Sok kérdés, sok felvetés, sok bizonytalanság. Várni azonban a válaszok keresésével 
biztosDQ�QLQFV�LG��� 
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